Serviços de Ação Social

Informação
Os Serviços de Ação Social informam que se encontra disponível o novo portal
Unicard. Este portal permite adquirir e anular refeições, visualização de movimentos
da conta corrente e alteração de PIN.
Para utilizar este portal, deverão ser seguidas as seguintes instruções:

URL : http://portalref.sas.ipsantarem.pt

Benvindo ao portal Unicard.

Para dar início à sua sessão, deverá
introduzir:
“Email” e “Senha”: fornecidos pelos serviços
académicos;
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No menu principal permite escolher entre
consultar os movimentos da conta corrente,
escolher os dias e as refeições pretendidas,
alteração de PIN e consulta de dados do
utilizador.

Ao selecionar a consulta de movimentos,
estão disponibilizados todos os movimentos
efetuados na sua conta corrente, podendo
escolher um individualmente e descarregar o
respetivo documento comprovativo.

No menu de refeição, tem ao seu dispor os
dias para os quais poderá adquirir a refeição,
tendo em atenção a escolha do refeitório
pretendido.
O símbolo * num dia da semana, significa
que detém uma refeição marcada para esse
dia.
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Ao selecionar o dia pretendido, deverá
escolher se pretende almoço ou jantar e
escolher a refeição pretendida através da
opção “Marcar Refeição”. As regras e
períodos para a aquisição de refeições estão
disponibilizadas

no

site

do

SAS–

http://si.sas.ipsantarem.pt – Alimentação.

Para a anulação de uma refeição deverá
seguir os passos anteriores, no dia e refeição
pretendida selecionar “Anular Refeição”,
ficando disponível na conta corrente o valor
da mesma, bem como um comprovativo da
anulação.

Alteração de PIN, será solicitado a introdução
do PIN atual e a introdução do novo, tendo
este que deter 4 dígitos. Os utilizadores que
têm o PIN “1234”, deverão alterá-lo para um
PIN apenas do seu conhecimento, por
motivos de segurança.
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Para

uma

melhor

otimização

em

Smartphones e Tablets, existe a opção de
aderir ao “Sige Mobile”, opção disponível no
canto superior direito.
Podendo fazer a sua adesão através das
opções disponibilizadas, preenchendo os
restantes dados solicitados.

Para ter acesso ao Portal “Sige Mobile” do
seu dispositivo Móvel deverá utilizar o link
http://m.sige.pt.
Este portal só está disponível através de
redes de dados móveis ou externas ao IPS.
Neste portal estarão intuitivamente as
mesmas opções que no portal Unicard.

Para qualquer questão relacionada com os procedimentos descritos, poderá dirigirse aos serviços de Ação Social, no Complexo Andaluz - Santarém, podendo também
enviar um email para ptcarvalho@sas.ipsantarem.pt ou geral@sas.ipsantarem.pt .

Consulte as ementas nos quiosques ou na página eletrónica dos SAS, em
www.sas.ipsantarem.pt – Alimentação.
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